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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

 

ทะเบียนรับเลขท่ี    
สถานที่รับ     
วันเดือนปีที่รับ    
เจ้าหน้าที่ผู้รับ    

(1) ย่ืนต่ออธิบดีกรมประมง ผ่าน  กลุ่มควบคุมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 หน่วยงานบริการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ  ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค 
                                                                                                 

 

ข้าพเจ้า   นาย   นาง   นางสาว   
ชื่อ (ภาษาไทย)                                                                   สกุล (ภาษาไทย)                                                                  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)                                                               สกุล (ภาษาอังกฤษ)                                                              

(2)  บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนต่างด้าว  เลขท่ี                                                            
ออกให้โดย                                                วันท่ีออก                                 วันท่ีหมดอายุ                                        

(3) ท่ีต้ัง (ภาษาไทย)                                                                                                                                         
แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                                จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์บ้าน                                      โทรศัพท์มือถือ                                           โทรสาร                                      

(4) ท่ีติดต่อ (ภาษาไทย)                                                                                                                                     
แขวง/ตําบล                               เขต/อําเภอ                               จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์บ้าน                                    โทรศัพท์มือถือ                                          โทรสาร                                         

(5) ท่ีต้ัง (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                     

(6) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระค่าธรรมเนียม คือ                                                  รหัสสาขา                         
ชื่อสาขา                                                                                     บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน    ออมทรัพย์    
เลขท่ี                                                    ชื่อบัญชี                                                                                             

(7)  มีความประสงค์จะเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก   มีความประสงค์จะเป็นโรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา 

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการประมง และการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(8)  กรณีข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ึงได้รับอนุมัติจากกรมประมงให้เป็นผู้บริการรับส่งข้อมูล
ผ่านพิธีการประมงและการชําระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมประมง ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของตัวแทนออกของในทุกกรณี 
(9)  การผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมประมง ทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม  และ
กรมประมงได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว ถือเป็นการย่ืนเอกสารน้ัน ๆ ตามนัยพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หากการส่งข้อมูล
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ประทับตรา 
(ถ้ามี) 

เป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ 
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(10)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ ตัวแทน
สายเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในส่ือรูปแบบใด ๆ หรือมีหน้าท่ี
ย่ืน หรือแสดง หรือส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าท่ีเรียกให้ย่ืนหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคับสําหรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้กรมประมง รวมท้ังให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ 
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 
(11)  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสั่งดังกล่าว 
ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมประมงงดรับปฏิบัติพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 
(12) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมการปกครอง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ และพนักงาน/ลูกจ้าง แก่กรมประมง เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 

 
 

            ลงชื่อ                                                เจ้าของกิจการ 
                                                        (                                                 ) 
                                                   ย่ืนวันท่ี                                                                          
 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
                                                                              
                                                                              
 
 

ลงชื่อ                                       เจ้าหน้าท่ี 
                 (                                       ) 
           วันท่ี                                            

คําสั่ง 
   อนุมัติ ต้ังแต่                                        เป็นต้นไป 
 ไม่อนุมัติ  

 
 

ลงชื่อ                                      ผู้มีอํานาจลงนาม 
            (                                      ) 
         วันท่ี                                      

  
หมายเหตุ      สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

(1) ชื่อผู้ประกอบการ                                                                                                                                    
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงตัว เลขท่ี 

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)                                                             
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                         

                                                                  

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)                                                             
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                         

                                                                  

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)                                                             
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                         

                                                                  

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)                                                             
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                         

                                                                  

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)                                                             
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                         

                                                                  

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)                                                             
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                         

                                                                  

ชื่อพนักงาน (ภาษาไทย)                                                             
ชื่อพนักงาน (ภาษาอังกฤษ)                                                         

                                                                  

           ข้าพเจ้าฯ ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้าง  ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้กระทําติดต่อ
ราชการกับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของพนักงาน/ลูกจ้างของข้าพเจ้าในทุกกรณี 
           
    ลงชื่อ                                                  เจ้าของกิจการ 
      (                                               ) 
                                                                     ย่ืนวันท่ี ............................................................... 
  
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมพนักงาน/ลูกจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้าว  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ 

(1) ชื่อผู้ประกอบการ                                                                                                                                    
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 
(2) ผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มอบหมายให้ 

ชื่อตัวแทนออกของ (ภาษาไทย) เอกสารแสดงตัว/เลขท่ี 

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

  ชื่อตัวแทนออกของ                                                                        ..
                                                        
/เลขท่ี                                                

เป็นตัวแทนออกของผู้รับมอบอํานาจ ข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ึงได้รับอนุมัติจาก
กรมประมง ตามรายชื่อข้างต้นในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกล่าว เป็นผู้ส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตัวแทนออกของน้ัน ๆ ผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรมประมงแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี 
           
    ลงชื่อ                                                  เจ้าของกิจการ 
      (                                               ) 
                                                                     ย่ืนวันท่ี ............................................................... 
  
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อ เพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 

2. เอกสารแสดงตัว เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  หรือหนังสืออ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้

  

ประทบัตรา
(ถ้ามี) 
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แบบคําขอลงทะเบียน 
ผู้ผ่านพิธีการประมง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ 
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ชื่อผู้ประกอบการ                                                                                                                                    
เลขท่ีเอกสารแสดงตัวตน                                                       
 

(2) อีเมล                                                                                                                                                     
 

(3)   (3.1) มีความประสงค์จะทําการรับ – ส่งข้อมูล การผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยมีประเภทเอกสาร
ท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง ดังนี้ 
 ระบุ                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

       (3.2) มีความประสงค์จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority 
(CA) เพ่ือลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 
    TOT       CAT    Others             

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)        
                                                                           
                                                                        ลงชื่อ                                                    เจ้าของกิจการ 
        (                                                   ) 
 ย่ืนวันท่ี                                                    
  
หมายเหตุ   กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งเพ่ือลงทะเบียนเพ่ิมเติมต่อกรมประมงทุกคร้ัง 
 
 
 
 

ประทบัตรา
(ถ้ามี)



แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 2 
(สําหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา) 

 หน้า 6/6 
 

หลกัฐานทีต่้องนํามาแสดงในการลงทะเบยีน 
(1) กรณียื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 – 2 และ 5 พร้อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   

(1.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 

(1.2) สําเนาภาพถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ในนามห้างร้าน ร้าน หรือบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีเลขท่ีบัญชี
เงินฝาก ชื่อและท่ีอยู่ของธนาคาร พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 1 ชุด 
 

(2) กรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทําการแทนในการผ่านพิธีการประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชําระภาษีอากร 
ให้ย่ืนคําร้องขอหน้า 1 – 2, 5 และเพ่ิมเติม หน้า 3 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี)  พร้อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว 
หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ ของพนักงาน/ลูกจ้าง และรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 
1 ชุด 
 

(3) กรณีมีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่านพิธีการประมง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินกระบวนการในทางประมง   
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 – 2, 5 และเพ่ิมเติม หน้า 4 แบบคําร้องบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) 

(3.1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.09) ของตัวแทนออกของ พร้อมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังผู้ประกอบการ
และตัวแทนออกของและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็น
นิติบุคคล) 

(3.2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนต่างด้าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนต่างด้าว หรือบัตรอ่ืน ๆ 
ท่ีทางราชการออกให้ของตัวแทนออกของ พร้อมเจ้าของกิจการรับรองสําเนาถูกต้องร่วมกันท้ังผู้ประกอบการและตัวแทนออกของและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ท้ังของตัวแทนออกของและของผู้ประกอบการ 1 ชุด (กรณีตัวแทนออกของเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

(4) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 3 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2) และ (3.1) เท่านั้น พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ชื่อประเภทเอกสารที่ ต้องการใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง  สามารถดูเพ่ิมเติม ได้ท่ี 
http://fsw.fisheries.go.th จากนั้นให้เลือกท่ีไอคอน FSW >> ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ท่ีหน้าจอนี้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ดาวน์โหลด” 
เพ่ือดูหรือดาวน์โหลดประเภทเอกสาร ชื่อ “รหัสเอกสารใบคําขอ ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ” ซ่ึงกรมประมงจะมีการเพ่ิมเติม
ประเภทเอกสารท่ีพร้อมให้บริการเป็นระยะ และให้ระบุข้อมูลประเภทเอกสารท่ีต้องการ ในส่วนระบุ        โดยให้นํารหัสเอกสารใช้
อ้างอิงในระบบ FSW (ชื่อย่อ/รหัสเอกสารใช้ออกเลขท่ี 3 หลัก) มากรอกและใช้สัญลักษณ์ , คั่นระหว่างข้อมูล กรณีท่ีมีมากกว่า 
1 ประเภทเอกสาร กรณีท่ีไม่มีชื่อย่อให้ใช้สัญลักษณ์ - แทน ตย. DOF0102001 (แบบ ก./001), DOF0102004 (-/004) เป็นต้น 
 

(5) กรณีมีความประสงค์จะทําการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วยตนเอง และต้องการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงด้วย 
ให้ย่ืนคําร้องขอ หน้า 1 - 2 และ หน้า 5 คําร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุ
รายละเอียดข้อท่ี (1), (2), (3.1) และ (3.2) พร้อมเจ้าของกิจการลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) พร้อม COPY แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล
กุญแจสาธารณะ (Public Key) ท่ีตรงกับหมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ท่ีต้องการจะใช้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง 
จํานวน 1 ไฟล์ ต่อ 1 แผ่น หรือตามจํานวน Serial No. ท่ีแจ้ง 

 


